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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CAE Nº 01/SEMECE/2021 

A Secretária de Educação do Município de Theobroma/RO torna público o presente EDITAL, 

com o objetivo de regulamentar a eleição dos representantes das categorias de docentes, pais 

de alunos, entidades civis organizadas bem como a indicação de representantes do Poder 

Executivo para compor o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) nos termos da Resolução 

CD/FNDE nº 26/2013, vem tornar público as medidas regulares do processo de escolha da 

nova composição do CAE. O conselho tem como principal função zelar pela concretização da 

alimentação escolar de qualidade, acompanhando os recursos públicos repassados pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a função de conselheiro não será 

remunerada e terá o mandato de 04 anos. 

1.DOS OBJETIVOS: Regulamentar o processo eleitoral para a definição dos membros 

do Conselho de Alimentação Escolar do Município de Theobroma o mandato com início em 

21 de setembro de 2021. 

2.DOS SEGMENTOS: 

2.1 REPRESENTATIVIDADES POR SEGMENTO: 

I –01 representante do Poder Executivo Municipal; 

II –02 representantes dentre as entidades de trabalhadores da educação e de discentes 

da Rede Municipal de Ensino; 

III –02 representantes de pais de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino; 

IV –02 representantes indicados por entidades civis organizadas; 

2.2 O representante constante no item I será indicado, através de ofício, pelo Poder 

Executivo Municipal; 

Cada membro titular do CAE terá um suplente do mesmo seguimento representado, 

com exceção aos membros titulares do inciso II, os quais poderão ter como suplentes qualquer 

um dos seguimentos citados neste inciso. A assembleia acontecerá no dia 26 de agosto de 2021 

a partir das 9:hrs00m. local plenário da câmara municipal de vereadores, av. 13 de fevereiro. 

Respeitando os protocolos exigidos devido o período de Pandemia e observando o 

distanciamento o plenário terá o limite de 40 pessoas e o uso de máscara será obrigatório.  

 

Theobroma – RO, 19 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

Adelson Valter Correia 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte. 
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